Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Schweisshundeforening.
Den 20. juni 2010 hos Jørgen.
Deltagere: Aksel Bek, Bent Hundstrup, Finn Møller, Jørgen Olsen, Leif Stonor
Nielsen, Michael Ramlau, Søren Larsen.
Fraværende: Ingen.
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde og generalforsamlingen samt evaluering
af generalforsamlingen.
3. Orientering fra schweissudvalget.
4. Gennemgang af strategi- og handlingsplanen med status og opgavefordeling.
Herunder evaluering af Nymindegab-kurset og fastlæggelse af evt. nyt.
5. Medlemstal og økonomi.
6. Hjemmesiden. Prøveresultater og billeder samt evt. banner-reklamer.
7. Prøver afholdt i foråret.
8. Eliteprøven.
9. 40 timers prøve i Hirtshals.
10. Kursus i schweissarbejde. 3 og 20 timer, kvalifikationstest og egnethedsprøve.
11. Sommerarrangement 2010.
12. Sommerarrangement 2011.
13. Seminar i Sverige.
14. Evaluering af Schweisshunden 2010.
15. Næste møde.
16. Eventuelt.
1. Godkendelse af dagsorden.
Strategi- og handlingsplan blev behandlet samlet under pkt. 4.
Pkt. 14 blev tilføjet.
2. Godkendelse af referater og evaluering af generalforsamlingen.
Intet at bemærke til referaterne.
Det gnidningsløse forløb af generalforsamlingen gav god tid til faglig snak
mellem deltagerne.
3. Orientering fra schweissudvalget.
Aksel orienterede om arbejdet i udvalget.
Det er med beklagelse, vi må konstatere, at Jægerforbundet har nedprioriteret
betydningen af, at formandsposten varetages af DJ’s formand.

4. Strategi- og handlingsplan
Der blev foretaget flere ændringer af ansvarsfordelingen. ”Skelettet” til bogen
behandles på næste møde.
Nymindegab-kurset var generelt ok, men dog kiksede det med oversigtsforholdene
på unghunde-sporet, og forsøget på at overføre sporforløbene fra halsbåndene til
PC’en. Der har været positiv tilbagemelding fra mange, men desværre også en
enkelt legitimeret hundefører, som mente, at deltagelsen var spild af tid.
Vedkommende er kontaktet.
Næste kursus planlægges afholdt i Nymindegab sidst i marts 2012. Der skal
kalkuleres med kompensation af broafgiften for deltagere øst for Storebælt.
5. Medlemstal og økonomi.
370 medlemmer har betalt kontingent. Bent udsender reminder samme med
invitationen til sommerarrangementet.
Der er 33.428 kr. på driftskontoen og 95.573 kr. på fondskontoen.
Aksel undersøger muligheden for at betale med dankort via hjemmesiden.
Bent ”fastfryser” og arkiverer en medlemsliste pr. 31.12.2009 af hensyn til
nøgletallene.
6. Hjemmesiden.
Der mangler resultater og billeder fra flere prøver. Aksel rykker.
Aksel havde fået en forespørgsel om at sælge banner-reklamer. Søren forelægger
det for webmaster Lars, og det behandles på næste møde.
7. Forårets prøver.
Er forløbet godt, og med en præmiering nogenlunde som sædvanligt.
8. Eliteprøven.
”Generalprøven” afholdes den 12. september på Oxbøl. Prøveregler udsendes til
de fire hundeførere i god tid Ved den endelige prøve gives der nål for 1. pr. og
diplom til beståede.
9. 40 timers prøve i Hirtshals.
Jørgen Jensen har uopfordret tilbudt at afholde en 40 timers prøve for fire hunde.
Det bliver en hverdag i perioden 16-30. september. Annonceres på hjemmesiden
med ”først til mølle” tilmelding. Efterfølgende er datoen fastsat til den 25.
september.
10. Kursus i schweissarbejde.
Michael har tilbagemelding fra formidlerne mht. hvilke kategorier, de ønsker at
deltage i. Tilbydes på hjemmesiden pr. formidler sammen med et danmarkskort,
som viser formidlernes placering.

11. Sommerarrangement 2010.
Søren er ved at have programmet på plads. Finn sender ham tjeklisten.
Deltagerne kan ankomme fredag, men er på egen kost denne dag.
12. Sommerarrangement 2011.
Bliver i Vestjylland ved Klosterheden. Finn har booket en spejderlejr med plads til
60 personer.
13. Seminar i Sverige.
Finn og Michael deltager på seminaret vedr. ID-træning af schweisshunde på
Öster Malma den 19. august.
14. Evaluering af Schweisshunden 2010.
Endnu en gang lykkedes det at frembringe et læseværdigt skrift. Inden næste år
bør vi overveje, om formen evt. skal kombineres med hjemmesiden.
15. Næste møde.
Torsdag den 23. september hos Leif.
16. Eventuelt.
Opfordring fra JAFI i Viborg til at deltage i en Outdoor Fair den 16-17.
september. Jørgen melder ok.
Vi deltager også på Frijsenborg Explorer den 21-22. august, og Gisselfeld Country
Days den 27- 29. august.

Finn Møller.
Den 4. juli 2010.

